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ES revidenti uzskata, ka attīrīšanas iekārtas Donavas baseinā bieži vien ir 
pārāk lielas un nepiemērotas 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir sniegti svarīgi ieteikumi komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu lietderības, efektivitātes un ilgtspējas uzlabošanai Donavas upes 
baseinā. Kaut arī ES izdevumi bija ārkārtīgi nozīmīgi, lai palīdzētu Čehijas Republikai, Ungārijai, 
Rumānijai un Slovākijai panākt progresu svarīgu ES ūdens resursu politikas mērķu sasniegšanā, visās 
valstīs bija kavējumi noteikumu ievērošanā un pieejamo ES naudas līdzekļu apguvē. Kaut arī valstu 
iekārtas kopumā pienācīgi attīrīja notekūdeņus, dažkārt bija nepilnības notekūdeņu dūņu un lietusgāžu 
laikā radušos pārplūžu apsaimniekošanā. Trešdaļa iekārtu ir pārāk lielas un potenciāli nav ilgtspējīgas. 

“Donava ir Eiropas dzīvības artērija uzņēmējdarbībai, ceļošanai un ekosistēmām, bet to ietekmē 
organiskais un citu veidu piesārņojums, ko izraisa neefektīva notekūdeņu attīrīšana,” komentēja Džordže 
Pufans [George Pufan], par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis. 

ES revidenti konstatēja, ka ES izdevumi 2007.–2013. gada plānošanas periodā bija ārkārtīgi nozīmīgi, lai uzlabotu 
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu visās četrās valstīs. Tomēr sasniegtais nebija pietiekams, lai ievērotu notekūdeņu 
attīrīšanai izvirzītos ES termiņus. Revidenti arī atzīmēja, ka valstis lēni apguva pieejamos ES līdzekļus, tādējādi riskējot 
pazaudēt ES finansējumu vai radīt vajadzību pēc papildu naudas līdzekļiem no valsts budžeta. 

Revidenti arī konstatēja, ka aptuveni viena trešdaļa iekārtu bija pārmērīgi lielas (pat ņemot vērā plānotos mājsaimniecību 
pieslēgums kanalizācijas sistēmai nākotnē) un ka iekārtu iespējamo darbību lietusgāžu laikā radušos pārplūžu gadījumā 
nevar novērtēt, jo trūkst skaitļos izteiktas informācijas. Revidenti arī novērtēja atbilstību ES un valstu tiesību aktiem un 
konstatēja, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, izņemot Rumāniju, dūņas apstrādāja pienācīgi un ka efluents iekārtās 
lielākoties atbilda prasībām, kas noteiktas iekārtām izsniegtajās notekūdeņu novadīšanas atļaujās un direktīvā. Turklāt 
apstāklis, ka efluentam noteiktās valstu prasības dažkārt bija stingrākas par direktīvu noteikumiem, rosina domāt, ka būtu 
nepieciešams pārskatīt direktīvas. 

Revidenti secināja, ka ES līdzfinansēto infrastruktūru finansiālā ilgtspēja bieži bija apšaubāma. 90% gadījumu notekūdeņu 
tarifi, ko piemēroja lietotājiem, bija pārāk zemi. Tie neļāva pilnībā atgūt iekārtu izmaksas un bija zemāki par 
vispārpieņemto pieejamības līmeni, proti, 4 % no mājsaimniecību ienākumiem. Turklāt revidenti konstatēja, ka trūka 
informācijas par to, vai infrastruktūras īpašnieki bija izveidojuši pietiekamas finanšu rezerves pienācīgai uzturēšanai un 
iespējamai iekārtu atjaunošanai.  

Donavas baseins ir vislielākais no Eiropas upju baseiniem, tā teritorijā atrodas 19 valstis, un to apdraud 
ūdens piesārņojums no dažādiem avotiem. Notekūdeņu attīrīšanas projektiem četrās dalībvalstīs 2000.–
2006. gada plānošanas periodā un 2007.–2013. gada plānošanas periodā ES piešķīra 7,9 miljardus EUR. 
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Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu Eiropas 
Savienības budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.  

Īpašajā ziņojumā Nr. 2/2015 “ES finansējums komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Donavas 
upes baseinā: ir nepieciešami turpmāki centieni, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt ES notekūdeņu 
politikas mērķus” ir novērtēts, cik efektīvi bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda 
izdevumi saistībā ar notekūdeņu attīrīšanu, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt ES notekūdeņu politikas 
mērķus. 

Notekūdeņi un to dūņas var ietekmēt ūdens un augsnes kvalitāti. Tāpēc ES ir pieņēmusi direktīvas un 
līdzfinansējusi kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību. 

Revidenti pārbaudīja Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanu četrās dalībvalstīs 
Donavas baseinā: Čehijas Republikā, Ungārijā, Rumānijā un Slovākijā. Revidenti arī pārbaudīja 
attīrīšanas iekārtu izlasi, lai pārliecinātos, kā tajās tiek attīrīti notekūdeņi un apstrādātas notekūdeņu 
dūņas, un lai noteiktu, vai paredzams, ka iekārtas būs finansiāli ilgtspējīgas. 

 

ES revidenti ir formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus. 

• Komisijai jāpastiprina ziņošanas prasības, un dalībvalstīm jāizstrādā tiesību aktu noteikumi, kuru mērķis būtu 
nodrošināt mājsaimniecību drīzu pieslēgumu komunālajai kanalizācijas sistēmai. 

• Komisijai un dalībvalstīm jāizstrādā kritēriji visiem dūņu izmantošanas veidiem un jāveic nepieciešamie 
pasākumi stingrai piesārņotāju uzraudzībai. 

• Komisijai jāmudina dalībvalstis ieviest atbildīgu notekūdeņu izcenojuma politiku un noteikt tādus tarifus, kas 
nav zemāki par 4 % pieejamības līmeni, turklāt ir jāveic pasākumi, lai darītu pieejamus pietiekamus līdzekļus 
nepieciešamajām uzturēšanas un atjaunināšanas izmaksām. 

• Komisijai jāgādā, lai iekārtu lielums būtu atbilstošs, un kopā ar dalībvalstīm jānovērš lietus ūdens pārplūdes, 
jo tās var negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti. Iekārtu apsaimniekotājiem arī jāizmanto izdevība ietaupīt uz 
pamatdarbības izmaksu rēķina. 

• Visbeidzot, Komisijai ir jānovērtē Direktīvā noteikto koncentrācijas robežvērtību piemērotība, ņemot vērā 
tehnoloģiskos uzlabojumus, kas veikti kopš 1991. gada, kad Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva tika 
pieņemta. 

 

Plašāk izvērstus apsvērumus un ieteikumus lūdzam skatīt ziņojumā, kas atrodams šajā adresē: www.eca.europa.eu. 
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